
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hallo leden,  
Alweer een nieuwe nieuwsbrief, want er gebeurde van alles in en rond de Schellerdriehoek:  

 

Op 25 februari werden de drie bestuursleden die al 25 jaar lid 
van onze vereniging zijn, Miny, Gerard en Ine, gefêteerd door enkele leden. In een versierde auto 
ging het naar Doepark Nooterhof, waar, naast enkele familieleden, ook koffie met gebak en een 
bloemetje klaar stond. Een reporter nam een interview af en het resultaat hiervan zag je misschien 
in de Peperbus.  
   

Natuurlijk Samen Spelen in de knel:  
Allemaal Spelen, dat is de bedoeling in de Schellerdriehoek. Soms loopt het 
uit de hand en gaan er dingen kapot. Eind februari klommen drie jongens 
op een hut en zakten erdoor. Dit leidde tot aanzienlijke schade. Gelukkig 
kon alles een week later hersteld worden door de makers van de hutjes en 
een 6-tal vrijwilligers. Ook kwamen deze jongeren meehelpen met het 
herstel en werd de schade deels financieel vergoed.  

We vragen iedereen om de Schellerdriehoek mee te beschermen en 
mensen/kinderen op een positieve manier aan te spreken zodat iedereen 

weet: De Schellerdriehoek is van ons allemaal.  
De -tunnel en de wilgenhutjes zijn levende bouwwerken, ze gaan groeien 
en worden groen, mits er nù voorzichtig mee omgegaan wordt. Binnenkort 
komen er verschillende bordjes bij de hutjes (jammer dat dat nodig is): 

 

Vogels in onze Schellerdriehoek 
Zag je deze ooievaar? Hij/zij is er nu bijna dagelijks. Af en toe kom je 
een reiger tegen.  

Meestal hoor je vogels eerder dan dat je ze ziet: mezen, mussen en de 
schreeuw van een ekster of gaai.  

Afgelopen week kwam de tjiftjaf terug uit Afrika. Hij roept steeds zijn 
eigen naam, “tjif tjaf”, let er eens op, dan hoor je ‘m steeds! 
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Bij Belangenvereniging Schellerdriehoek zijn op dit moment 155 huishoudens lid.  
Méér leden = méér draagvlak in de buurt! 
Lid worden? Bel de secretaris Ine Reinders: 4657590, mail of kijk op www.schellerdriehoek.nl 

Plaatsing Speeltoestellen:   
De waterpomp kwam als eerste, daarna kwam de basis van de schommel. Ga eens 
op zoek naar de fluisterpalen en kijk vanaf de bankjes op de bult uit over de 
Schellerdriehoek. Eind maart komt er nog meer en wordt er nog van alles 
afgewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludieke actie: Voice verkiezing: 
We zochten: “The Voice van de Schellerdriehoek” en gingen op 
zoek naar een mooie stem die teksten voor de Audionetic 
(informatiepaal) kan inspreken.  
Afgelopen zaterdag was er een verkiezing! De Schellerdriehoek 
was mooi versierd, de catering goed!  
De jury: Janita ‘Borsato’, Heleen ‘Groothuizen’ en natuurlijk o 
Doet en Ingrid hadden er zin in. Esther ‘van Dijk’ presenteerde 
het geheel. Na een ‘felle strijd’ 
waren de winnaars: Jochem, 
Josephine en Annemijn.  

(Door een mailstoring werden niet alle deelnemers uitgenodigd. Sorry!)  

Bomen en struiken:  
Bij de speelbulten zijn hele opmerkelijke takken geplant: het zijn 
inlandse zwarte populieren, die vroeger langs de IJssel stonden. 
Bijzonder hoor! Er kwamen ook nog wilgen en knotpopulieren bij. 

Banken: 
Een kleine teleurstelling: Pas eind mei kan de “Buurtkring”, bankjes en boomstammetjes rond de 
notenboom op het grote speelveld geplaatst worden. Eerst moet er nog extra schots graniet rond die 
boom, en dat laat even op zich wachten. 

Openingsfeest:  
Zet het vast in uw agenda: zaterdagmiddag 28 juni is het feest in de Schellerdriehoek! Hiervoor zijn 
we nog op zoek naar vrijwilligers die ook een handje willen helpen! Iets voor jou? 
Verder zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich bezig willen houden met informatievoorziening of 
marketing om “de Schellerdriehoek op de kaart te zetten” of een beplantingsplan voor de struiken 
willen maken? Mail naar schellerdriehoek@gmail.com of jacquelien.siebrand@tiscali.nl als je 
interesse hebt. 

De Schellerdriehoek is van ons allemaal! 
 
 
 
 
 


